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Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel
erg leuk. Met de kinderpodcast Leesbeesten
& Luistervinken brengen we nog meer
leesplezier in jouw klas. In deze serie
podcasts staat het gesprek tussen kinderen
en kinderboekenschrijvers centraal. Ga aan de
slag met lees- en luistervaardigheden en werk
ondertussen ook aan digitale geletterdheid in
de klas. Deze lesbrief is geschikt voor groep 6,
7 en 8. De les duurt ongeveer een uur.
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Op de weektaak
De speurhondenopdracht bestaat uit de laatste stappen van de onderzoekscyclus (zie de
stappen 4 tot en met 8 van het werkblad). Hiervoor zijn apparaten met internet nodig,
zodat de leerlingen online informatie kunnen zoeken. Ons advies is om deze opdracht
op de weektaak te zetten. Leerlingen kunnen dan in hun eigen tempo een onderzoek
doen naar aanleiding van de podcast.
Let op: het is wel belangrijk dat de luistervinkopdracht ter voorbereiding op de
speurhondenopdracht klassikaal wordt gedaan.

Tijd over in de les?
Heb je meer tijd in de les om te besteden aan deze lesbrief? Dan kun je de
duizendpootopdrachten doen. Dit zijn opdrachten over leesplezier die we in creatieve
werkvormen hebben gegoten. Je hebt er minimaal 15 minuten voor nodig.
Heb je de ruimte om twee lessen aan deze lesbrief te besteden? Dan kun je ervoor
kiezen om het onderzoek (de speurhondenopdracht) niet op de weektaak te zetten, maar
om hier klassikaal mee aan de slag te gaan. Als docent kun je de leerlingen dan coachen
in het onderzoeksproces. Besteed hier minimaal 40 minuten aan.

Opdrachten overzicht

De
Voor alle leerlingen is er een werkblad met daarop 8 stappen.
stappen zijn verdeeld over de opdrachten 1 en 2..
hun
Opdracht 1 de luistervinkopdracht: maken de leerlingen op
werkblad stap 1 tot en met 3.
op
Opdracht 2 de speurhondenopdracht: maken de leerlingen
hun werkblad de stappen 4 tot en met 8.
Opdracht 3 de leesbeestenopdracht: gaan de leerlingen

nog meer boeken ontdekken en in de bonusopdrachten
slag
(duizendpootopdrachten) gaan de leerlingen creatief aan de
met boeken en verhalen.

LESBRIEF!

&

LEESBEESTEN

LUISTERVINKEN

1) Luistervinkopdrachten

Introduceer de podcast met de vraag wat de leerlingen van Manon Sikkel weten. Wie
kent haar en heeft ook boeken van haar gelezen? Laat de leerlingen over deze boeken
vertellen. Toon op het digibord eventueel de website van Manon Sikkel of van de
Kinderboekenambassadeur.
Nu is het tijd om het interview met Manon Sikkel te beluisteren. Voor alle leerlingen is
er een werkblad dat ze kunnen invullen. Beluister het eerste deel van het interview met
de klas vanaf 1.18 min tot 20.20 min. Doorloop de eerste drie stappen op het werkblad en
bespreek daarna de antwoorden in tweetallen of met de hele groep.

2) Speurhondopdrachten

Bespreek met de leerlingen welke drie onderwerpen zij hebben omcirkeld bij stap
3 op het werkblad. Laat de leerlingen één onderwerp kiezen waar zij meer over
willen weten. Doorloop daarna stap 4 tot en met 8. Hieronder vind je een lijstje
van onderwerpen die je kunt aandragen aan de leerlingen die niet op gang komen
bij het kiezen van een onderwerp dat ze willen onderzoeken.

• Kinderboekenambassadeur
• Hashtag: ik lees thuis
• Geheim agent oma
• Illustrator
• Kindertijdschriften
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00.27 min.
01.18 min.
20.20 min.
23.21 min.
29.01 min.
34.04 min.

Intro Leesbeesten & Luistervinken
Interview Manon Sikkel
t van Doorn
Interview 13-jarige schrijver Kur
d
Interview illustrator Katrien Hollan
5
VakantieBieb en BoekenCast Top
n
inke
terv
Afsluiting Leesbeesten & Luis
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WIST JE DAT...?
• … Manon Sikkel tips geeft over het zelf schrij
ven
van boeken? Je kunt de tips lezen via: www.
kinderboekenambassadeur.nl
• ... er Schoolschrijvers zijn? Kinderboekenschrijvers
komen op school om van leerlingen betere lezers
en
sterkere schrijvers te maken. Manon Sikkel is één
van de schoolschrijvers.
• ... je ook naar boeken kunt luisteren? In de
Luisterbieb vind je ook boeken van Manon Sikkel
.
• Tip: zet de app Luisterbieb op je telefoon of
iPad en
laat de leerlingen een luisterfragment horen.
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3) Leesbeestopdrachten
1) VakantieBieb: alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben
een digitale mailing ontvangen over de VakantieBieb met daarin de poster, flyer,
de promotievideo, informatie over de win-actie en een tekstsuggestie voor de
schoolnieuwsbrief.
Introduceer de VakantieBieb met een koffer vol leesboeken. Praat met de leerlingen
over lezen in de zomervakantie: waar lezen ze tijdens de vakantie? En als ze op
vakantie gaan: hoeveel boeken kunnen ze dan meenemen? Als je niet zoveel boeken
mee kunt nemen dan moet je wel een hele goede keuze maken. Maar je kunt ook
lezen op een tablet of smartphone met VakantieBieb. Met tablet(s) kun je vanaf 1 juli
de app VakantieBieb in de klas demonstreren.

TIP!

2) Luister daarna naar de boekentips vanaf 29.01
min. in de podcast. Laat de boekomslagen op het
digibord zien. Lees een fragment uit de boeken
voor en laat de leerlingen raden bij welk boek het
fragment hoort.

Maak via mentimeter.com (type: image choice) gemakkelijk
een poll. Zet deze wel even van tevoren klaar. Je kunt de
boekomslagen als plaatjes gebruiken. De leerlingen kunnen
dan via hun telefoon of laptop (die zijn hier dus wel voor
nodig) een keuze maken voor het hen meest aansprekende
boek.

Tip: voorleesfragmenten van de boeken staan op bol.com bij ‘inkijkexemplaar’.
Welke boeken spreken de leerlingen het meest aan? Houd een stemming in de
klas.

Reflecteren
Maak tijd voor reflectie. Aan het einde van de les zet je een timer op vijf minuten.
Bespreek met de klas de volgende vragen:
• Wat vond je moeilijk?
• Wat ging goed deze les?
• Wat heb je deze les geleerd?
• Wat zou je volgende keer anders
doen?

• Wat heb je daarvoor nodig?
• Kun je met wat je hiervan hebt
geleerd ook iets in andere vakken?
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4) Duizendpootopdrachten

Katrien Holland is de illustrator van de boeken van Manon Sikkel. Een goede kaft is heel
belangrijk, want kinderen kiezen vaak een boek omdat ze de kaft mooi vinden. Laat de leerlingen
een nieuwe boektitel bedenken. En laat ze daarna een nieuwe tekening maken voor de kaft.
Doe met de klas ‘The Voice of Books’. Lees ca. 2 minuten voor uit een één van de
verhalen van Manon Sikkel. De leerlingen zitten met hun stoel gedraaid en met hun
rug naar je toe. Wanneer zij het boek leuk vinden, draaien zij hun stoel richting jou.
Bespreek na deze 2 minuten met klas waarom zij hun stoel wel of niet omgedraaid
hebben.

Zelf een podcast maken? De Kinderpodcastbattle daagt kinderen uit aan de slag
te gaan met een podcast over geschiedenis. Op de website staat meer informatie
en een stappenplan.

TIPS VOOR LEERKRACHTEN

•
•
•
•
•
•

De Grote Vriendelijke Podcast: in aflevering 22 zit Manon Sikkel
Humorboeken op Jeugdbibliotheek.nl
Kwestie van Lezen van Stichting Lezen
Leesbevordering in de klas.nl
Recensies jeugdboeken: jaapleest.nl
Neem contact op met de lees-mediaconsulent van jouw bibliotheek
en informeer naar mogelijkheden bij deze podcast.
• Mediawijsheid.nl: voor o.a. meer informatie over
informatievaardigheden
• Kijk op kinderpodcasts.nl voor meer leuke podcasts

n over luistervaardigheid
• Luistervinkopdrachten gaa
n over informatievaardigheden
• Speurhondopdrachten gaa
n over leesplezier
• Leesbeestopdrachten gaa
kvormen
leuke aanvullende creatieve wer
• Duizenpootopdrachten zijn
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Cubiss en Radiorakkers
Leesbeesten & Luistervinken is een initiatief van Cubiss en wordt in samenwerking met
Radiorakkers uitgevoerd. Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met
vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Radiorakkers is het eerste mediaeducatieplatform van Nederland dat vanuit onderwijs beredeneerd content creëert,
bekritiseert en corrigeert door mét kinderen radio en podcasts te maken..
Waarom deze podcastserie?
De leesmotivatie en het leesplezier van leerlingen daalt en dat heeft invloed op de
leesvaardigheid. Kinderen die onvoldoende lezen lopen kans om als volwassene laaggeletterd
te zijn. Die trend moeten we zien te keren. Lezen en praten over boeken en verhalen is niet
alleen belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. En al helemaal als je dat als kind kan doen
met je favoriete kinderboekenschrijver. Een goed voorbeeld doet goed volgen, want lezen leer
je door voorgelezen te worden en door zelf te lezen.
Leesplezier
“Ieder kind een lezer! Dat is een uitdaging voor het onderwijs en haar partners zoals
bibliotheken om samen dit doel te bereiken. Lezen is essentieel voor leren op school. Want
wie -met plezier- kan lezen, kan de hele wereld aan en doet mee in onze steeds meer
geletterde en multimediale maatschappij. Wie goed leest en teksten begrijpt, kan kennis
verwerven en zich goed ontwikkelen. Als een kind met plezier een boek heeft gelezen, zal het
daarna sneller een nieuw boek pakken. Meer lezen -met plezier-, betekent beter zijn in taal.
Dat ieder kind een lezer wordt!
Werken aan taal en media
Deze podcast gaat over lezen, maar leerlingen werken ook aan andere vaardigheden, zoals
mondelinge taalvaardigheden. Het luisteren naar een podcast nodigt kinderen uit actief na
te denken over wat er gezegd wordt. Dat doe je door kinderen te stimuleren gericht en op
een bepaalde manier te laten luisteren naar aanleiding van een opdracht. Daarnaast draagt
het kritisch en begrijpend luisteren bij aan woordenschatontwikkeling. Kortom: door ook te
luisteren én zelf te reproduceren, beklijft taal beter bij kinderen. Ook digitale vaardigheden
komen aan bod. We laten de leerlingen extra informatie zoeken en leren ze meer over het
medium radio en podcast.
Meer weten? Kijk op www.cubiss.nl en www.radiorakkers.nl

TIPS...
deze podcast een
ani
• Org seer aanvullend op
io maken.
workshop over podcasts of rad
n.nl
www.leesbeestenenluistervinke
• De podcast is te vinden via
tervinken-kanaal op Spotify.
en via het Leesbeesten & Luis
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KinderBoekenCast - top 5
1 - Lampje

Annet Schaap

scarabee
2 - Dummie de Mummie en de gouden
Tosca Menten
3 - Robotoorlog - Geheime kracht
Rian Visser
4 - Klem
Mel Wallis de Vries
5 - Slavenhalers
Rob Ruggenberg
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Stap 1: Introductie - Wat weet jij al van de schrijver in de podcast?

Stap 2: Luisteren - Wat heb je gehoord in de podcast? Vul de woordspin in.
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Stap 3: Omcirkel in de woordspin 3 dingen die je interessant vindt en waar je meer
over wilt weten.

WERKBLAD
PDRACHTEN
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Stap 4: Kiezen - Kies één van de omcirkelde woorden. Wat wil je hier nog meer over weten?

Stap 5: Brongebruik - Welke bronnen ga je daarvoor gebruiken?

Stap 6: Informatie zoeken - Zoek de informatie op via de bronnen die je bij stap 5 gekozen hebt.
Stap 7: Opschrijven - Schrijf op welke informatie je bij stap 6 gevonden hebt.

Stap 8: Controleren - Controleer stap 4. Heb jij een antwoord gevonden op jouw vraag?

de
Welk boek uit
zen?
top 5 wil jij le
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